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Alemanha e os seus castelos  
 

Descobrer Alemanha é uma experiência especial: as 
cidades de caráter inconfundível, a diversidade das 
suas regiões e paisagens e suas rotas turísticas que 

atravessam lugares de uma beleza inigualável. 
Conheça uma mescla multicolor de paisagens, 
cultura, arte, gastronomia, passado y futuro. 

 

Roteiro com saídas garantidas 7 dias / 6 noites 

 

  
 

Dia 1, Domingo Frankfurt 

hegada ao aeroporto de Frankfurt e traslado ao hotel. 

Restante do dia livre. Frankfurt é uma das cidades mais 

grandes de Alemanha e o centro financeiro do país. É 

um lugar impressionante graças aos seus arranhas-céu, 

mas também acolhedor e encantador. Noite em Frankfurt. 

 

Dia 2, Segunda-feira Frankfurt – Heidelberg – Floresta 

Negra 

raslado à Heidelberg para visitar o seu castelo 

maravilhoso que é o lugar mais conhecido da cidade e 

também a ruína mais famosa em toda a Alemanha. Um 

passeio panorâmico pela cidade e os seus monumentos 

principais. Heidelberg, a cidade universitária mais antiga de 

Alemanha, é um dos lugares mais visitados devido à sua idílica 

localização ao redor do rio Neckar, rodeada de florestas e 

vinhedos. Viagem a famosa região da Floresta Negra. Esta 

noite vai ter uma experiência autêntica: um jantar típico da Floresta Negra e uma noite maravilhosa no 

hotel com a localização idílica. Si Você deseja, pode dar o pequeno passeio á bela “Ravenna Gorge” ou 

ver a capela mais antiga na região, ambos estão ao lado do hotel. Noite em Floresta Negra. 

 

Dia 3, Terça-feira Floresta Negra – Titisee – Lindau – Kempten  

epois do café de manhã fará-se uma breve apresentação sobre a produção dos relógios cuco. 

Visita á pequena e tradicional granja onde poderá degustar de queijos e onde se pode conhecer 

a vida real da Floresta Negra. Viagem ao lago Titisee, o qual fica na maravilhosa “Rota dos 

Relógios”. A viagem continua à pequena ilha de Lindau, situada no Lago de Constança, onde fica a 

antiga parte da cidade jardim de Lindau. Depois viagem a Kempten, uma antiga cidade romana e a 

metrópole da região Allgäu. Noite em Kempten. 

 

Dia 4, Quarta-feira Neuschwanstein – Wies – Oberammergau – Linderhof – Ettal – Innsbruck 

isita ao Castelo de Neuschwanstein, construido por Luis II, o famoso "Rei Louco" . Ao meio-

dia viagem para Oberammergau, uma aldeia famosa pelas suas representações da Paixão e 

pelo seu artesanato local. No caminho visita da igreja Wieskirche. Á tarde visita ao Castelo de 

Linderhof. È um dos 3 castelos construidos pelo Rei Luís II de Baviera e único onde viveu por mais 

tempo. Depois breve parada á abadia beneditina de Ettal. Continuação da viagem à cidade de 

Innsbruck, na Áustria, localizada no vale do rio Inn e no meio da Cordilheira dos Alpes. Noite em 

Innsbruck. 
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Dia 5, Quinta-feira Innsbruck – Munique 

ela manhầ lhes espera uma visita da cidade. A capital de Tirol oferece uma arquitetura moderna 

e os edificios históricos quais convidam a iniciar uma viagem fascinante ao passado da familia 

Habsburger. Pela tarde traslado a Munich. Noite em 

Munique.  

 

Dia 6, Sexta-feira Munique 

isita aos preciosos jardins do Palácio das Ninfas, uma 

construção do estilo barroco que serviu à família real de 

Baviera como a sua residência de verão. A seguir visita 

pela cidadade e os seus monumentos principais. Munique, a 

capital do estado da Baviera, é famosa pela sua festa da cerveja 

Oktoberfest celebrada no mês de setembro. Visita à Praça 

Marienplatz, o centro geográfico e social de Munique onde se 

solenizam os carnavais e as feiras natalinas. Na parte de tarde, 

tempo livre para desfrutar a cidade, e à noite uma ceia típica 

bávara com pratos tradicionais. Noite em Munique. 

 

Dia 7, Sábado Munique – Rothenburg ob der Tauber – 

Frankfurt  

aída para Rothenburg ob der Tauber. Passeio 

panorâmico pela cidade dos sonhos para os románticos. 

Rothenburg, uma das cidades mais antigas da “Rota 

Romántica”, é uma verdadeira atração turística graças à sua bem conservada parte medieval. Com as 

suas ruas estreitas, praças históricas e prédios típicos bávaros, a cidade tem um típico aspecto 

pitoresco duma cidade da Alemanha Romântica. Continuação da viagem a Frankfurt. Chegada ao 

aeroporto e vôo regular com destino a Varsóvia. Chegada e traslado ao aeroporto. Saída de Frankfurt. 

 

O preço inclui: 

• 6 x noite em quarto duplo em hoteles cêntricos de 4* (previstos ou similares): 

1 noite em 4* Mövenpick Frankfurt City Hotel em Frankfurt 

1 noite em 4* Best Western Hotel Hofgut Sternen em Floresta Negra 

1 noite em 4* BigBOX Hotel em Kempten 

1 noite em 4* Grauer Bär Hotel em Innsbruck 

2 noites em 4* Holiday Inn Munich City Center Hotel em Munique 

• 6 x café de manhã buffet em todos os hoteléis 

• Jantar típico na Floresta Negra 

• Jantar bávaro com pratos típicos em Munique 

• Guía acomphanante de fala hispana durante toda a rota (chofer-guía para grupos de menos de 7 

pax). 

• Transporte durante toda a rota (em carro, minivan ou ônibus). 

• Traslado de chegada aeroporto de Frankfurt – hotel (únicamente no dia 1 do giro)  

• Traslado de saída no último dia. 

• Todas as entradas mencionadas: 

- Apresentação sobre a produção dos relógios cuco  

- Visita á tradicional granja em Floresta Negra com degustação de queijo 

- Entrada ao castelo de Heidelberg 

- Entrada ao castelo de Neuschwanstein 

- Entrada ao castelo de Linderhof 
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 Em quarto duplo 
Suplemento 

individual 

Terceira pessoa no 

quarto triple 

Preço do pacote 

(7 dias / 6 noites): 
1 124 EUR/pax 317 EUR/pax 

 

1.069 EUR/pax 

 

*Por favor, note que o passeio AC14 (22.09 – 28.09.2019) terá um preço diferente, devido à 
Oktoberfest: 1388 EUR / pax no quarto duplo; 574 EUR / pax suplemento individual; 1318 EUR / pax 
3ª pessoa no quarto TRPL 

 

Alemanha e os seus castelos - datas para 2019: 
 

  Code: Datas: 

1 AC1 14.04 - 20.04.2019 

2 AC2 21.04 - 27.04.2019 

3 AC3 05.05 - 11.05.2019 

4 AC4 19.05 - 25.05.2019 

5 AC5 26.05 - 01.06.2019 

6 AC6 02.06 - 08.06.2019 

7 AC7 23.06 - 29.06.2019 

8 AC8 07.07 - 13.07.2019 

9 AC9 21.07 - 27.07.2019 

10 AC12 11.08 - 17.08.2019 

11 AC13 25.08 - 31.08.2019 

12 AC14 22.09 - 28.09.2019 (Octoberfest) 

13 AC15 06.10 - 12.10.2019 

14 AC16 13.10 - 19.10.2019 

15 AC17 20.10 - 26.10.2019 

 
    
IMPORTANTE: Nas datas de feiras,  congressos e eventos especiais, o alojamento podra localizar-se 

nos arredores das cidades. As visitas e as excursões normalmente não serão afetadas por estos 

eventos. 
 
 


